
 

 

 

  

JAARVERSLAG 2019 



2 

 

Informatie 

Roosendaals Gehandicaptenplatform (RoGeP) 

p/a Toussaintlaan 34 

4707 NB  Roosendaal 

0165-571352 

info@rogep.nl 

www.rogep.nl 

ANBI: 808843175 

IBAN: NL16 RABO 0184 3366 27 

 

Algemeen bestuur  

Voorzitter     De heer Jan Lanooy 

Secretaris     De heer Kees Franken 

Penningmeester en webbeheer  Mevrouw Inge van der Zanden 

Coördinator werkgroep BTB  De heer Huib de Ruijter 

Coördinator Scholenproject  en notulist Mevrouw Jolanda Oosterbos 

Coördinator GVR    Mevrouw Carla Hellemons 
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Van de voorzitter… 

Het schiet niet op… 

n 2016 ondertekende de Nederlandse regering het VN-verdrag Handicap met als doel 

dat het de positie van mensen met een beperking verbetert. 

Dit door Nederland voor iedereen toegankelijk te maken. Hier ligt een belangrijke taak 

voor de gemeente. Inmiddels zijn wij ruim drie jaar verder, maar veel mensen met een 

beperking merken in hun leven nog niet dat het VN-verdrag Handicap is ingevoerd. Veel 

beleidsmakers en ambtenaren begrijpen niet dat meedoen in de samenleving een recht is 

en geen gunst. Het uitvoeren van het VN-verdrag gaat te vrijblijvend. In de lokale 

inclusieagenda dient vermeld te staan hoe de gemeente het VN-verdrag lokaal gaat 

uitvoeren. Er moet duidelijk beschreven staan welke verbeteringen en doelen de gemeente 

gaat realiseren en op welke termijn dat gaat gebeuren. Die lokale inclusieagenda ontbreekt 

of er wordt nog steeds aan gewerkt. Allemaal van goede wil, maar niet concreet. 

Beleid maken op onderwerpen als onderwijs, inkomen en werk, leven en wonen kan niet 

tot stand komen zonder de inzet van ervaringsdeskundigheid. Hierbij moet het principe 

gelden: ‘Niets over ons zonder ons’. Op nadrukkelijk verzoek van RoGeP heeft de gemeente 

Roosendaal een gespecialiseerd bureau ingeschakeld om het te renoveren gemeentehuis 

volledig toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen. Dit is een mooi voorbeeld. De 

wil om samen met anderen doelen te realiseren voor onze gehandicapte medeburger 

mogen ook duidelijk zijn uit de vele contacten met de gemeente en maatschappelijke 

organisaties. Dank hiervoor aan onze vrijwilligers voor hun nimmer aflatende inzet en 

bereidheid te streven naar een volledig inclusieve samenleving, ondanks het feit dat het 

zeker niet altijd van een leien dakje gaat. 

Jan Lanooy, 

 voorzitter RoGeP 

 

I
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Financiën 

Het RoGeP krijgt, zoals ieder jaar, subsidie van de gemeente Roosendaal. Deze wordt 

gebruikt om onze werkzaamheden te kunnen doen. Wij gebruiken deze onder andere om 

nieuwe spullen voor het scholenproject aan te kopen en ons lesmateriaal te drukken. Wij 

danken de gemeente dat zij ons de mogelijkheid geven om op te komen voor mensen met 

een beperking. 

Ons financiële jaarverslag zal in de loop van februari op de website terug te vinden zijn, net 

als de digitale versie van dit jaarverslag. 

Ook kunt u ons altijd steunen, particulier 

of zakelijk. Wij hebben een ANBI-status, 

waardoor uw gift financieel aftrekbaar is. 

Voor meer informatie hieromtrent, 

verzoek ik u contact met ons op te nemen. 

 
 

Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid 

Binnen het RoGeP bekleedt de werkgroep BTB een specifieke functie. Hieronder wordt 

uiteengezet hoe deze werkgroep functioneert. Elders in dit jaarverslag worden de 

activiteiten en resultaten uit het verslagjaar weergegeven.  

Doelstelling werkgroep 

• Het beoordelen van winkels, gebouwen en de openbare ruimte op aspecten van 

bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor lichamelijk beperkte 

mensen. 

• Het gevraagd en ongevraagd adviseren inzake gebouwaanpassingen en 

aanpassingen aan de openbare ruimte, teneinde aspecten met betrekking tot 

bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren. 

• Het signaleren van tekortkomingen in de toegankelijkheid van de openbare ruimte 

en het actief initiëren en begeleiden van een oplossing daarvan. 

• Het deelnemen in overleggen van zowel gemeentelijke als particuliere instellingen 

met als doel het voorkomen en verbeteren van toegankelijkheidsproblemen voor 

mindervaliden. 
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Werkwijze werkgroep 

Bovengenoemde activiteiten vinden plaats op verzoek van derden of op eigen initiatief 

binnen de daartoe ter beschikking gestelde middelen. 

Deze activiteiten worden aangestuurd door de coördinator BTB van het RoGeP, die tevens 

dient als kennishouder inzake de vigerende regelgeving.  

De beoordeling van gebouwen, uitvoeren van onderzoeken op locatie en opstellen van 

adviezen geschiedt door de coördinator. 

Van de te verrichten en verrichte beoordelingen wordt een administratie bijgehouden en 

vastgelegd binnen de werkgroep. 

De feitelijke winkelkeuringen worden uitgevoerd door inspecteurs, die ressorteren onder 

de coördinator.  

Bij goedkeuring ontvangen de winkels een sticker voor de etalageruit, waaruit blijkt dat het 

object voldoet aan de gestelde eisen. Tevens worden deze objecten vermeld op de website 

van het RoGeP. 

 

Contacten met derden ten behoeve van de uitvoeringstaken van de werkgroep worden 

geïnitieerd en onderhouden door zowel de voorzitter als de coördinator. 
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Bezetting werkgroep 

De bezetting en kwaliteit van de werkgroep wordt begrensd door de beschikbaarheid en 

kennis van de diverse werkgroepleden. 

De bezetting van de werkgroep was in 2019 op peil, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve 

zin. Ook voor dit jaar worden hierin geen problemen voorzien. 

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep BTB onderstaande activiteiten verricht voor de 

gemeente, buurtplatforms en (semi-)openbare instellingen. Sommige activiteiten zijn 

afgerond, andere activiteiten zijn nog in uitvoering. 

 

Advisering en acties naar de gemeente 

Sinds maart 2014 wordt RoGeP door de gemeente betrokken bij beoordeling van alle 

plannen en projecten van de gemeente betreffende aanpassing, vernieuwing, 

herontwikkeling en nieuwe aanleg in de openbare ruimte. Dit overleg heeft inmiddels een 

structureel karakter.  

• In 2019 zijn o.a. de volgende voor RoGeP relevante projecten c.q. bestekken 

beoordeeld: 

o Diverse groenplannen. 

o De plannen omtrent Stadsoevers (zie ook hieronder). 

o Diverse renovaties en reconstructies van verhardingen. 

o Bouwrijp plannen voor diverse stadsuitbreidingen. 

o Inbreng bij en aansturing van de renovatie van het huidige stadskantoor (“Huis 

van Roosendaal”). Zie ook elders in het verslag. 

 

• De sinds 19 maart 2014 door RoGeP in gang gezette activiteiten om de stemlokalen in 

Roosendaal toegankelijk te maken voor mensen met een beperking hebben er 

oorspronkelijk toe geleid dat ca 75% van de stemlokalen voldeden aan de gestelde 

eisen. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de situatie van vóór het begin 

van onze acties. Afgeleid uit het “VN-verdrag handicap” is de landelijke eis gesteld dat 

op termijn 100% van de stemlokalen toegankelijk dient te zijn. De gemeente 

Roosendaal dient zich hieraan te conformeren en de gemeente neemt hierin ook haar 

verantwoordelijkheid: nadat de Kieswet op deze eis is aangepast, voldoet de gemeente 

Roosendaal hieraan. De rol van RoGeP beperkt zich sindsdien tot een onderhoudend 

karakter. 
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• De in 2017 in gang gezette actie teneinde parkeerovertredingen op 

mindervalidenparkeerplaatsen te beperken is voortgezet in 2019.  

 

 

 

 

 

Onderstaand artikel uit BN De Stem van 27 november 2019 bewijst dat dit nog steeds 

nodig is. Overigens is vanaf 1 januari 2020 deze boete zelfs 390 euro. 

 

 

 

• Er is door RoGeP in het voorjaar en najaar van 2015 onderzoek verricht naar de 

toegankelijkheid van bushaltes. Deze zijn getoetst aan de provinciale eisen van 2010 en 

naar aanleiding daarvan zijn er diverse tekortkomingen geconstateerd. De resultaten 

zijn in een rapport overhandigd aan de gemeente. Het oplossen van de tekortkomingen 

is in 2016 gestart en de eerste verbeteringen aan de bushaltes zijn in uitvoering 

genomen. Echter, door organisatorische problemen bij de gemeente is het 

verbeteringsproces stilgevallen. Nog steeds duurt deze situatie voort, ondanks niet 

aflatende aandacht van RoGeP voor dit probleem. 

 

• Met betrekking tot de gemeentelijk pilot betreffende “omgekeerd inzamelen” heeft 

RoGeP de inzamelpunten in het pilotgebied beoordeeld. Ook na overleg met de 

verantwoordelijke wethouder blijft de kwestie vragen om niet aflatende aandacht. 
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• Bijzondere aandacht is besteed aan de ontwikkelingen in de wijk “Stadsoevers”. Hierbij 

constateerde RoGeP de volgende knelpunten met betrekking tot toegankelijkheid: 

o De steiger aan de noordzijde van de Vlietbrug was niet toegankelijk. Hiertoe zal 

een hellingbaan in het talud worden aangebracht. 

o De trappen vanaf de wandelpromenade op maaiveldhoogte naar het 

wandelniveau langs de Vliet waren niet toegankelijk. Ontwerpaanpassingen 

hebben dit probleem verholpen. 

o Bovengenoemde wandelniveauverschillen zijn ook niet te overbruggen voor 

rolstoelers. De enige oplossing hierin is het aanbrengen van een liftvoorziening. 

De gemeente heeft toezegging gedaan dat hierin op termijn wordt voorzien. 

o Het ontwerp van de schuifbrug over de Vliet is op orde. 

o De “wandelverharding” door de aan te leggen ecologische zone wordt uitgevoerd 

met een “harde” toplaag, zodat deze ook toegankelijk is en blijft voor rolstoelers 

c.q. rollatorgebruikers. 

 

• RoGeP heeft initiatieven genomen om ervoor zorg te dragen dat het gerenoveerde 

stadskantoor – “Huis van Roosendaal” – gaat voldoen aan de richtlijnen voor 

toegankelijkheid. Na overleg met de gemeente heeft laatstgenoemde een 

gespecialiseerd adviesbureau in de arm genomen, die het ontwerp van de renovatie 

heeft beoordeeld op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het resultaat zal 

zijn dat het vernieuwde stadskantoor een toegankelijkheidscertificaat krijgt. 

 

• RoGeP heeft het evenementenbeleid van de gemeente onder de loep genomen. 

Gebleken is dat voorzieningen op evenemententerreinen niet op orde zijn, ondanks het 

feit dat deze wel zijn opgenomen in de verstrekte vergunningen. Daarnaast worden 

deze tekortkomingen ook niet opgemerkt door de “Dienst Handhaving en Toezicht”. 

Overleg hieromtrent is gevoerd met de verantwoordelijke wethouder. In 2020 zal dit 

een aandachtspunt blijven. 

 

• In de (mogelijke) aanpassingen rondom de “Tolbergvijver” heeft RoGeP een rol 

gespeeld. Aanpassingen gingen als gevolg van weerstand van de buurtbewoners niet 

door. 

 

• Er is een advies uitgebracht inzake de noodzakelijke aanpassingen aan het 

“Cultuurhuis” aan de Bovendonk. 

 

• Er heeft een oriënterend overleg plaatsgevonden met de “Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit” zodat de commissie in hun esthetische advisering ook aandacht kunnen 

besteden aan toegankelijkheid van gebouwen etc. 
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Advisering, deelname en assistentie aan derden 

De werkgroep BTB is er ook voor personen en instellingen, die vragen, opmerkingen of 

klachten hebben betreffende toegankelijkheid. 

• Onderstaande contacten zijn gelegd en worden onderhouden met als doel het 

bewaken van verdere voortgang in toekomstige ontwikkelingen: 

o “Alwel” in algemene zin  

o “WP Retail Investment” i.v.m. de uitbreiding en renovatie van het 

Tolbergcentrum. 

o Het kerkbestuur van de kerk in Nispen i.v.m. de ophanden zijnde 

aanpassingen en functiewijzigingen van het gebouw. 

o Aanwezig bij de oprichting van het “Oogcafé Roosendaal”. Deze organisatie 

behartigt de specifieke belangen voor mensen met een visuele beperking. 

 

• Er heeft bemiddeling door het RoGeP 

plaatsgevonden en er vindt in een aantal 

gevallen nog steeds bemiddeling plaats in 

onderstaande kwestie. Het resultaat daarvan 

heeft enerzijds te maken met bewustwording 

van de gesignaleerde problematiek, waarbij 

resultaten vooralsnog moeilijk meetbaar zijn 

en anderzijds heeft deze bemiddeling tot 

concrete resultaten geleid: 

o De verwijdering van een hinderlijk 

geplaatst mobiel toilet op de 

Kennedylaan 

 

• De volgende adviezen zijn uitgebracht: 

o Aan de buurtbewoners naar aanleiding 

van de deelname van RoGeP aan de 

wijkschouw in de Josephwijk. 

o Aan de VvE van “Hogestede” inzake aanpassingen aan hellingbanen om de 

toegang van motorfietsen op het complex te beperken. 

o Aan de architecte om een vrijstaande woning in Nispen levensloopbestendig 

te maken. 

o Advies aan een ruitervereniging in Nispen om hun manege toegankelijk te 

maken voor fysiek beperkte leden. 
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Winkelkeuringen 

Eén van de oudste activiteiten van de werkgroep BTB is het beoordelen van het 

winkelbestand in Roosendaal. 

Er zijn in 2019 geen winkels gekeurd c.q. herkeurd, enerzijds vanwege het feit dat het 

Roosendaalse winkelbestand -binnen de beschikbare gegevens bij RoGeP- redelijk op orde 

is en anderzijds als gevolg van de mindere actualiteit van de door de gemeente aan RoGeP 

verstrekte gegevens. 

Contacten met de overheid 

De werkgroep BTB zoekt ook de publiciteit in zowel de lokale media, als naar de politieke 

partijen in de gemeenteraad. De werkgroep onderhoudt diverse contacten met 

verschillende wethouders en ambtenaren. Waar nodig wordt ook de hulp ingeroepen van 

de lokale politieke partijen in de gemeenteraad. 

Website 

In maart 2019 is de website van RoGeP vernieuwd. 

Ga snel kijken op onze vernieuwde website! Mocht u hier nog vragen over hebben, verzoek 

ik u contact op te nemen via info@rogep.nl. 
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Scholenproject 

In het schooljaar 2019 bezochten we 9 scholen. In totaal hebben we aan 18 klassen 

voorlichting gegeven. Dit waren ongeveer 375 leerlingen. 

Dit jaar mochten we twee nieuwe vrijwilligers, Brigitte en Ad, in ons midden verwelkomen 

en we hopen dat zij nog lange tijd onze groep zullen versterken. Wij zijn ook blij met de 

vrijwilligers die invallen wanneer de te bezoeken groep erg veel leerlingen telt of wanneer 

één van de vaste groepsleden afwezig is. 

We kregen dit jaar een nieuw 

ganzenbord. Het ziet er zeer fraai en 

verfrissend uit.  Ook de 

aanduidingsbordjes voor de doe-

opdrachten hebben een nieuw jasje 

gekregen. 
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De reacties van de kinderen zijn altijd zeer positief. De meest favoriete opdrachten zijn 

altijd weer het rolstoel rijden en het lopen met krukken. Ook het lezen met de prismabril 

op en je eigen voornaam in braille prikken zijn altijd wel in trek. 

 

 

 

Vaak komen bij de vragenronde op het eind van het spel bij elke 

school wel dezelfde vragen terug. Bijvoorbeeld: “Wat is een 

prothese?”, “Wat is een orthese?”, “Wat is een dwarslaesie?”. 

 

 

Bij een vraag van ons: “Hebben jullie vandaag iets nieuws geleerd?” krijgen we altijd een 

bevestigend antwoord.  

Dat het ganzenbordspel op de scholen goed wordt ontvangen, blijkt uit het feit dat we 

iedere twee jaar weer terug mogen komen. Vaak ontmoeten we dan weer dezelfde 

leerkrachten. Wij hopen nog vele jaren door te mogen gaan met dit scholenproject. 

 

 

Artikel uit de Roosendaalse Bode van 11 december 2019. 
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Bestuursactiviteiten 2019 

Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur zijn in 2019 acht keer bij elkaar geweest. 

Op de agenda staan altijd het BTB en het Scholenproject, ook overleg met wethouders en 

ambtenaren komt hier ter sprake. 

 In januari en februari is er meerdere keren overleg geweest met wethouders en 

ambtenaren over zaken, zoals de renovatie van het Stadskantoor, 

evenementenvergunningen en het VN-verdrag. 

In februari was er een gesprek met medewerkers van SDW-MET (Mijn Ervaring Telt). Wij 

spraken ook over de toegankelijkheid voor rolstoelers bij openbare toiletten en de nieuwe 

bioscoop. Er is een gesprek geweest met medewerkers van ‘MuziektolkHoortErbij’, om aan 

te sluiten bij evenementenvergunningen, wij hebben ze doorverwezen naar de Gemeente 

Roosendaal. 

Op 4 maart is onze website vernieuwd. Hij werd massaal bezocht. Zie ook het staatje elders 

in dit jaarverslag. 

In april hadden we een gesprek met MEE West-Brabant, onder andere over de 

toegankelijkheid van de nostalgische kermis. Mensen met een beperking mobiliseren voor 

meer toegankelijkheid in onder andere de horeca. Dit in navolging van Breda. In Breda is de 

Stichting Rollwithus actief.  

In april is er een brief verzonden naar de gemeente Roosendaal ten aanzien van de 

burgemeester inzake de toegankelijkheid van de stembureaus voor mensen met een 

beperking. Aanleiding was een klacht van een blinde persoon, die niet geholpen mocht 

worden tijdens het stemmen. 

Op 12 juni hadden wij een afspraak met de  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Welstand. Wij 

hadden hun rapportage 2018 ontvangen, waarop wij enkele vragen hadden, aangezien zij 

geen aandacht voor VN-verdrag erin opgenomen hadden. Na een constructief gesprek is 

duidelijk, dat zij met een ander doel naar een gebouw kijken als wij en wij gaan hier verder 

over in contact met de gemeente. 

Op 2 juli informatief gesprek met Willem van Gaans over toetreden RoGeP bij Adviesraad 

Sociaal Domein Roosendaal. 

Wij zoeken nog een nieuwe secretaris (m/v) 

Kijk snel op rogep.nl 
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In september heeft er een gesprek plaats gevonden met wethouder Koenraad. We hebben 

de volgende onderwerpen besproken: evenementenvergunningen, handhaving, openbare 

toiletten in de stad, toegankelijkheid horeca en een up-to-date-winkelbestand. 

In de vergadering van oktober heeft Carla Hellemons, namens GVR in het bestuur van 

RoGeP, aangegeven per 1 januari 2020 haar functie als bestuurslid te beëindigen. Tijdens 

de vergadering van 20 november hebben wij op gepaste wijze afscheid van haar genomen. 

Zij zal nog wel adviseur blijven. Vanuit GVR is er geen opvolger. 

Op 19 november heeft het halfjaarlijks gesprek plaatsgevonden met de leden van 

Stadsoevers en de gemeente. 

In november heeft er een gesprek plaats gevonden met wethouder Cees Lok. Op de agenda 

stonden de volgende onderwerpen: evenementenvergunningen, openbare toiletten en de 

toegankelijkheid van de horeca. 

Op 27 november hebben we gesproken met mevrouw Ada Oudhof, voorzitter KBO 

Roosendaal om samen op te trekken naar de gemeente voor mensen met een beperking, 

ouderen en slechtzienden. 

Als afsluiting hadden wij 27 november onze eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers 

bij Brasserie Lodge Visdonk. Onze voorzitter, Jan Lanooy, gaf een overzicht van alle zaken 

waar RoGeP zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet. Hij bedankte iedereen voor 

zijn/haar inzet voor mensen met een beperking. Daarna ontvingen alle vrijwilligers een 

attentie. 
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Impressie 2019 

Een VIP in een rolstoel kan hier helaas niet binnen. 

(Draai van de Kaai 2019)  

 

 

 

 Hoe haal ik hier mijn  

drankje, als ik in 

mijn rolstoel zit? 

 

 

 

 

Ik wil ook graag overal komen met mijn rolstoel, maar 

hier wordt het trottoir volgezet en kan ik er niet meer 

langs 

 

 

 

 

Ik wil ook graag gescheiden inzamelen,  

maar ik kan hier met mijn rolstoel/rollator niet bij. 

    Afscheid Carla  Hellemons  

    als bestuurslid RoGeP
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